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MALACKO
Týždenne do 27 450 domácností
ing. kubaška

Sklamania sú iskrou života

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY
• KOVOVÝROBA

MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ
•ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
•KERAMICKÉ MOSTÍKY•FAZETY
•PROTÉZY•LIEÈBA PARODONTITÍDY
•DENTÁLNA HYGIENA
•BIELENIE•PIESKOVANIE
Na Brehu 3, MALACKY | 0905 632 250 | www.zubky.eu

HĹBKOVÉ

www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

st
• 8+1 miest • 20+1 mie
st
• 49+1 miest • 57+1 mie

16-0118

0917 466 250

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

0904 466 799

Pripravím na monitor,
prijímačky, maturitu.
Učím aj študentov
s poruchami učenia.

0905 442 325

Frézovanie

komínov

ER

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

1

16-0189

10-0040

AJ, NJ, SJ +
Mat, Fyz, Che a iné
(MŠ, ZŠ, SŠ)

ZĽAVAEZ

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia
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DOUČÍM DETI
A DOSPELÝCH

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

0911 566 799

Karol Mikláš

TEPOVANIE

Luxusná a pohodlná
.
doprava vozidlami zn
VW
,
ES
MAN, MERCED

0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com

0908 437 079

SÚKROMNÁ ZUBNÁ AMBULANCIA

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

BENÁTSKE
STIERKY

• čistenie kožených
sedačiek

52-0012-1

¡¹¿ģĐęĐēĕēęĐĕĕ

• upratovanie

94-0099
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

STAVEBNÁ ČINNOSŤ
• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY
• BRÁNY

c]Fk@,7bĮc]Fk@,7

10-0065

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

príjme do pracovného pomeru

10-0266

Sklamania medziľudské sú asi najťažšie. Nikto s nimi neráta vopred a už
vôbec nie je pripravený na okamih, keď
prichádzajú. Iba ak ten, kto ich už zažil
veľa. Poznáme sklamania z eufórie nad
novým zamestnaním. Práve tak, ako
sklamania z volieb a z toho, čo po nich
v spoločnosti nasleduje.
Tu sa ukazuje sila človeka, ako dokáže „zamávať“ so sklamaním on a nie
ono s ním. Sklamanie totiž bolí a nateraz ešte naň nikto nevymyslel nejaké
prášky. A ak by ste netušili, tí šťastnejší, o čom píšem, potom ešte na vysvetlenie – sklamanie je pocit duševného
rozladenia, rozčarovania zo zmarenia
nejakých nádejí. Býva trpké, bolestné,
ale aj ľúbostné. Sklamanie často vyúsťuje do dlhodobého trápenia. Slabší z
pocitu sklamania nezriedka prepadávajú depresiám a to už je chorobný stav.
Berme preto sklamania iba ako
emócie, bez ktorých by bol život príliš

všedný. Ako pocity, ktoré nám signalizujú, že sa máme obrátiť viac k sebe
a do seba. Nie egoisticky, to vôbec nie,
ale ide o nachádzanie pozitívnych javov v našich životoch a stavanie ich do
kontrastu so sklamaniami v nich.
Asi poznáte nádherný Benigniho
film, plný pozitívnych emócií – Život
je krásny. Po piatich rokoch šťastného
manželstva je Guido kvôli svojmu židovskému pôvodu odvlečený spolu so
synom do koncentračného tábora. Aby
pred malým chlapcom zatajil šokujúce
okolnosti a uchránil ho pred hrôzami
nacizmu, predstiera, že všetko okolo
je samotná hra, pripravená k synovým
narodeninám. Hra, na konci ktorej na
oboch čaká veľká odmena.
Berme život ako hru, s prehrami,
výhrami, remízami, často aj sklamanými nádejami. A buďme pri jej hraní
spokojní, ak nie už šťastní.
Napokon, každé zlo je na
niečo dobré, nie? Ozaj,
ak pôsobíte sklamane,
všetci vaši blízki sú z toho
smutní. Tak načo im to
robiť?
Pekný týždeň
vám želá

10-0029

Každá iskra, ak je v správnom čase
na správnom mieste iniciovaná,
spôsobí oheň. Sklamania sú iskry,
ktoré z nášho života vypaľujú všetko zlé, temné, smutné, všetko, čo by
sme už nechceli, aby sa niekedy ešte
opakovalo.

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

10-0007
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MALACKO

OČNÁ AMBULANCIA

Blahoželanie

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

OČNÉ

Zo srdca jej želáme veľa
zdravia, šťastia a lásky.

VYŠETRENIE
0948 777 971

• sieťky proti hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €

OČNÝ LEKÁR
alebo
OPTOMETRISTA

0902 899 431 / www.sietky.wbl.sk

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

Výber z 1000 značkových
dioptrických a slnečných rámov

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

Gucci, Marciano, Tommy Hilﬁnger,
Ray Ban, ESPRIT, Hugo BOSS, Vogue,
Carerra Pier Martino, PRADA

Stupava

ELEKTROINŠTALÁCIE

00-0000

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Maloobchod
Veľkoobchod

MURÁRSKE PRÁCE, MAĽOVANIE
0903 793 108

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk
NON STOP

DREVENÉ BRIKETY

• RD, bytov, priemysel. objektov
• rekonštrukcie elektroinštalácií
• videovrátniky a dom. telefóny
• montáž LED osvetlenia
• bleskozvody, revízie

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

10-0166

NON STOP

www.oftalens.sk

DPH / 960 kg
valcové od 200 € +
DPH / 960 kg
tehlové od 210 € +
10-0163

Malacky

SStudienka 29, 0905 496 263

OBKLADY A DLAŽBY

Poľná ul. 5626, Malacky (vedľa pneuservisu)
tel.: 034 202 1323 » otv.: po – pia: 7–17, so: 8–12

• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU

0907 721 667, Malacky

Široký výber
ý
vodovodných batérií

A J E TO !

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

UVÁDZACIE CENY S VÝRAZNÝMI ZĽAVAMI

Kúpeľňové štúdio
Zariadenie kúpeľne
od A po Z
Obklady a dlažby

Závlahové systémy | hadice na
polievanie | pračkové hadice
| WC | náhradné diely do WC
| tesnenie | filtre | radiátory |
drezy | umývadlá | sprchovacie
kúty | sprchovacie žľaby |
sprchovacie hadice | batérie |
kúpeľnové doplnky | čerpadlá
vodoinštalatérsky materiál |
ohrievače | kotly | a iný tovar
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» MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
ŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
KIET
» RUČNÉ OMIETANIE
NIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

0903 150 740, 0905 4700264
264

16-0106

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

16-0190

z Gajár krásnych 101 rokov.

10-0072

DISTRIBÚCIA (27.450 domácností)
Každý týždeň:
Malacky, Stupava, Borinka, Marianka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Veľké
Leváre, Malé Leváre, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník,
Sološnica, Studienka, Suchohrad,
Závod, Zohor

MÁRIA ŠÍROVÁ

KOMPLETNÉ

16-0010

Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

Dňa 23. 9. 2021 sa dožíva naša babka

10-0153

INZERCIA
Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469

Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica

16-0017

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

SERVIS A OPRAVY
tel.: 0917 977 235

16-0011

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

94-0101

Redakcia:
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10-0165

MALACKO
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HLAVU HORE / SPOMIENKY, SLUŽBY

4
Občianska
riadková
inzercia

Drahota

» KUPIM MOTO PIONIER JAVU
O9O5 988 7O8
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521
03

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 hore.

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

www.kamenarstvo-jablonove.sk

16-0073

0910 308 881 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

 
       
   
    
       
      


    
  
     

Dňa 21. 09. 2021 uplynie 3. výročie, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a dedko MARIÁN BUBNIČ zo Stupavy.

10-0149

S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka, syn, dcéry s rodinami
a ostatná rodina. Spomínajte s nami.



K A M E N Á R ST VO

      
      

na Slovensku

Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12

Novootvorené

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

10-0168

 

KAMENÁRSTVO GEBO
v Rohožníku

UPCHATÝ
ODPAD?

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

KANALIZÁCIA?

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
Tel.: 0907 211 797

Lozorno 21. 9.
/trhovisko/
Malacky 21. 9.
/trhovisko/

0905 621 229

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

www.hydroizolacie-senica.sk

NEMECKY, ANGLICKY,
ČESKY

Obchodná 566/13 (za poštou)
0907 493 164 • 0907 244 988

rodné listy, vysvedčenia, register
trestov, technické preukazy... iné
úradné doklady

16-0179

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO

R
SEPTEMBE

ZDARMA:
doplnky,
chodníky zo
zámkovej
dlažby,
doprava
do 100 km

Len krásne spomienky ostali na Teba,
Tiché modlitby posielame do neba.
V srdci Ťa stále máme a s láskou
na Teba spomíname.

NAJLACNEJŠÍ

AKCIA

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

MALACKY
Nová ul. 39
e-mail: office@e-manag.sk

034/774 3321, 0948 062 319

MA21-37 strana -
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8.30 - 8.45 h.
9.00 - 9.30 h.

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

75-15

» Predám 4 ks originál
BMW disky 19“ M Double-spoke style 647 jet čierne,
cena 1100 € + dohoda.Tel.
0948091425

Všetky
kamenárske
práce

10-0024

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj

NOVÉ POMNÍKY

16-0015

Dňa 24. 09.
2021 uplynie 1
rok od úmrtia
našej drahej
mamy, babky, prababky
a praprababky pani Márie
Zaičkovej z Perneka. S láskou na ňu spomínajú dcéra
Mária s rodinou, syn Vlado,
vnučka Andrea s rodinou
a malá Veronka. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

» Ján Košturiak

16-0083

Odišiel si, ale
v našich srdciach ostávaš
navždy... Dňa
23. 9. 2021
uplynie 30
rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec a dedko
Anton Hajdúch zo Sološnice. S láskou, úctou a vďakou spomína dcéra, vnučky
a ostatná rodina.

Dodacie termíny súčiastok na bicykle
narástli na vyše roka a ich ceny sa zvýšili
o desiatky percent. V desiatkach percent
rástli aj ceny ocele, plastov, dreva a ďalších vecí. Prepravcovia nestačia vracať
prázdne kontajnery do Ázie a ich cena je
sedemnásobná. Výrobcovia už cenu ani
neriešia, pretože všetko chýba – materiál pre výrobu, stavebné komponenty,
súčiastky, čipy, všetko... O príčinách
tohto stavu diskutujú odborníci. Niektorí
hovoria o Číne, ktorá zvýšila svoju produkciu a spotrebu, skupuje a hromadí
strategické suroviny a materiály. Ďalší
spomínajú problémy s covidom, zatvorené fabriky, požiare a iné dôvody. Hovorí
sa aj o špekuláciách a dohodách veľkých
svetových hráčov. Výsledok je rovnaký –
obrovský rast cien všetkého okolo nás.
Nedostatok spôsobuje ďalšie zvyšovanie
dopytu a cien. Následne sa ľudia domáhajú vyšších platov a inflačná špirála sa
roztáča. Hodnota peňazí klesá.
Tento vývoj nám prináša niekoľko
poučení. Nemali by sme zbytočne vy-

hadzovať toľko vecí, znovu ich vyrábať
a ničiť tak prírodu. Mali by sme predlžovať životnosť výrobkov, opravovať,
repasovať a recyklovať ich tak, ako to
robili naši starí otcovia. Vážme si viac
prírodné zdroje a ľudskú prácu a neplytvajme nimi. Nemali by sme podporovať
neustály rast spotreby a produkcie a dať
svoje projekty do súladu s prírodou. Všade sa rozpráva o digitalizácií. Mladí chcú
študovať digitálne technológie, firmy
budujú digitálne systémy, politici hovoria a digitálnej krajine. Počas covidu za
zvýšili požiadavky na kapacity počítačových serverov a sietí. Elektromobily
potrebujú viac čipov a digitálnych systémov ako tradičné automobily. A tak sa
dnes mesiace čaká na nové auto alebo
stroj – lebo chýbajú čipy, ktorých hlavné
výrobné fabriky sú v Ázii. Čina skupuje
suroviny na ich výrobu. Najbohatšie firmy
sveta budujú digitálne siete na predaj
výrobkov. A nemajú
čo predávať. Ešte nevynašli digitálnu
pšenicu, drevo alebo železo.

63-123

Dňa 21. 9.
2021 si pripomíname
6. výročie, čo
nás navždy
opusti náš
drahý Karol Hlavenka z
Veľkých Levár. S láskou a
úctou spomínajú manželka
a synovia s rodinami. Kto
ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Ľudia si začínajú všímať zdražovanie.
Nie o pár percent, ale o desiatky. Videli sme to už pred vyše rokom, keď
sa začali spomaľovať a zdražovať dodávky z Číny.

10-0004

SPOMIENKY
Dňa 20. 9.
2021 uplynie pätnásť
rokov,
čo
nás navždy
opustila naša
mama Anna Matúšková,
rod. Dvoranová z Lozorna.
Chýbaš nám každý deň. Za
spomienku na ňu ďakujú
syn Lacko a dcéra Mária s
rodinou.

03 BYTY
/ predaj
BYTY
- PREDAJ
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SLUŽBY
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0910 925 357

JESENNÁ
AKCIA
10-0164

» Ponúkam prenájom v RD
žene od 55 do 65 rokov,
podmienka výpomoc v domácnosti cez víkend, Studienka.Tel. 0949306445
» Prenajmem 2 izby v RD
Malacky v blízkosti centra, aj samostatne.Tel.
0910418101
» Prenajmem zariadený 2i
byt Malacky - Domky.Tel.
0903351573
» Prenajmem v Zohore
izbu v RD, komfort.Tel.
0903361804
» Dám do prenájmu v Ma
pekný 3-izb byt, +jedáleň,
komora, veľká kúpeľňa,
2x balkón, zariadený.Tel.
0905320880

• REKONŠTRUKCIE
• DOMOV A BYTOV
• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• SADROKARTÓN
• ZATEPĽOVANIE
• DOMOV A BYTOV
• ELEKTRO A VODO
• INŠTALAČNÉ PRÁCE
16-0170

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

DCD708 D2S

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05
POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

195 ,95

07
2x 18V
2,0 Ah

» Vymením 1-izb byt v Ma,
Stupavská ul. za 1-izb v
centre Ma.Tel. 0949240094
STAVBA
08 STAVBA08

ŠPECIÁLNA CENA

E4117

» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Predám stavebnú miešačku na 450 l betónu.
380 kW Tel. 0905591275.Tel.
0905591275
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

179 ,95

72 ,95
7

850 W
m
125 mm

59 ,95
ŠPECIÁLNA CENA

09
D25133

» Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne.Tel. 0919176233
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám pšenicu 19 € / 100
kg, Láb.Tel. 0908745587
» Predám pšenicu 19 € / 100
kg a ovos 18 € / 100 kg, Láb.
Tel. 0908745587
» Rohožník, Malacká 140
- ponúkam na predaj jablká z vlastnej záhrady, viac
odrôd, jablká sú naoberané v debničkách po 15 kg,
cena za debničku 10 €.Tel.
0948036106
» Predám hrozno Veltlín,
možnosť odstopkovania,
mušt, burčiak a víno.Tel.
0905164550

139 ,00
ŠPECIÁLNA CENA

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

11

DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

155 ,95
1

Malacky, Brezová 2,
časť Padzelek (HOBBI)
tel.: 0911 914 813
e-mail: predajna@metiron.sk
www.metiron.sk
Po - Pia: 7:30 - 18:00 h
So: 7:30 - 13:00 h

13

» Predám hoblovačku továrenskej výroby so šírkou
valca 300mm + 6ks rezervných nožov.Tel. 0905591275

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 hore.
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16-0127

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

800 W
2,6 J

SLUŽBY

7

MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

i

16-0002
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10-0003

MALACKO
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Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?

» Predám cirkulár továrenskej výroby, málo používaný, na pílový kotúč
600 mm. V cene je originál
príslušenstvo 7ks pílových
kotúčov 600 mm na rôzne
účely, malá hoblovačka
so šírkou valca 200 mm,
predlžovací kábel 10m.Tel.
0905591275
» PREDAM ABS OLEPOVACKU
O9O5 988 7O8

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
» Hľadám majstra na zmontovanie skleníka Volya Econom.Tel. 0904022725
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

» ŤZP42 HĽADÁ ŽENU DO 50
R. 0944023252
» SYMPATICKA 55 R HLADA
PRIATELA NA ZOZNAMENIE
0944724181

Najčítanejšie regionálne noviny

Kto povedal, 쏹e nem쎦쏹ete
vyrazi쏉 vo ve쎗kom 쏃t쏯le.
Objavte nov쏒 Kia Sportage Black edition

Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.
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• Disky kolies z 쎗ahk쏯ch zliatin a doplnky karos썗rie
v lesklej 썊iernej farbe
• LED predn썗 aj zadn썗 svetlomety
• Predn썗 a zadn썗 parkovacie senzory a zadn쌴 kamera

• Naviga썊n쏯 syst썗m s 8” LCD displejom
• Bezk쎗쏒썊ov쏯 pr썿stup a 쏃tartovanie vozidla (Smart Key)
• Sada bezpe썊nostn쏯ch syst썗mov DRIVE WiSE

Malacky Auto, s. r. o.
Pezinsk쌴 37, Malacky
tel.: 0948 303 226
kia-predaj@malacky-auto.sk
www.malacky-auto.sk
Kia Motors Sales Slovensko s. r. o.: Bli쏹쏃ie inform쌴cie o ponuke sa dozviete u ka쏹d썗ho autorizovan썗ho predajcu Kia.
Kombinovan쌴 spotreba paliva 5,5-9,0 l/100 km, emisie CO2 : 145–204 g/km / WLTP. *Z쌴ruka 7 rokov / 150 000 km. Obr쌴zok je ilustra썊n쏯.

16-0087

D8

7

16-0003

2

U
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
16-0194

Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

32-0055-3

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk

D?DP\+8
9?ǙǗȼɞǙǙȼVP\>S

ɞǜǗ%
jX\8q

D8_9+SDjV89

X\#?+8DjǜǘǛj;89jS

SȼDP\+8ɝV8ǗǠǘǟǙǚǞǟǚǚkkkȼSDP\+ȼV8 
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SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

SUPER CENY

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

od 93 €/t
od 168 €/t
od 153 €/t

800

10% ZĽAVA

449 €

63-06

41-09

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

0903 342 475

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-05

2300

1500

1500

399 €

1500

10

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

63-10

žalúzie · siete · rolety · roletky
roletky deň a noc · okná · dvere
zasklenie balkónov · zimné záhrady

AKCIA- 20% zľava

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

41-01

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov.
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,
alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

CBD pomáha zbaviť sa úzkostí

Hoci spôsoby, ako sa s ňou vyrovnať sú
rôzne, podľa konkrétneho prípadu, vedci potvrdili, že pomôcť so zmierňovaním anxiety
nám môže aj CBD, ktoré sa najčastejšie užíva
vo forme olejov.

situáciách a našu myseľ okupujú často iracionálne a nekontrolovateľné obavy, môže ísť
o chronickú neurotickú poruchu, ktorá často
spôsobuje pridružené ochorenia.

Posttraumatická stresová porucha

Foto: freepik / jcomp

Ako CBD pôsobí na úzkosť
Hranice úzkosti

rôznym typom úzkosti. Patrí k nim napríklad
generalizovaná úzkosť, sociálna fóbia či panická porucha. Štúdia pre Journal of Psychopharmacology z roku 2011 porovnávala
vplyv placeba a CBD na sociálnu úzkosť a jej
základné mechanizmy v mozgu. Oproti placebu, CBD výrazne znížilo hladinu sociálnej
fóbie vďaka jeho účinku priamo na konkrétnych miestach v mozgu.

Pri liečbe úzkosti je dôležité dostať sa ku
koreňu problému, napríklad cez psychoterapiu či meditáciu. Účinné však môžu byť aj
prírodné liečivá, ktoré organizmus upokoja. V
súčasnosti si čoraz viac ľudí pochvaľuje efekt
látky kanabidiol (CBD), ktorá sa získava z konopy siatej.

Americká psychologická asociácia úzkosť
definuje ako pocit napätia, obáv a fyzických
prejavov. Tie zahŕňajú napríklad sucho v
ústach, potenie, zrýchlený pulz či problémy
s trávením. Ľudstvu je tento neduh známy
už odpradávna. Lekári v starovekom Grécku
ju odlíšili od melanchólie či smútku, navrhli
dokonca techniky na jej zmiernenie. Dnes o
Pomoc pri boji s úzkosťami patrí medzi
úzkosti počuť často najmä v západnej hemi- najbežnejšie spôsoby využitia CBD. Vďaka jej
sfére, kde sa ľudia čoraz viac starajú o men- netoxickým a nenávykovým vlastnostiam je
tálne zdravie.
táto látka mnohokrát efektívnym doplnkom
k farmaceutickým liekom, v prípade menej
Úzkosť je pritom prirodzenou ľudskou emó- závažných porúch ich môže aj nahradiť. Hoci
ciou a do určitej miery ju prežíva každý z nás, efekty CBD na ľudský organizmus vedci stále
telo ju napríklad využíva preventívne, v prí- skúmajú, viacero štúdií túto tézu potvrdzuje.
pade nebezpečia. Spozornieť však treba, keď
úzkosť začne výrazne ovplyvňovať náš život.
Podľa výskumu pre vedecký žurnál NeuAk sa neustále strachujeme aj v bezstresových rotherapeutics z roku 2015 pôsobí CBD proti

K poruchám úzkosti patrí aj PTSD – posttraumatická stresová porucha. Výskum z roku
2019 pre Journal of Alternative and Complementary Medicine zaznamenal dopad CBD
na jedenásť pacientov s týmto problémom.
Pacienti užívali CBD ústne počas ôsmich týždňov. Až 91% z nich cítilo úľavu od úzkosti.
Skúmaní ľudia tiež cítili, že sa im obmedzili
nočné mory a prehrávanie negatívnych myšlienok v hlave. Magazín Business Insider zas
zverejnil výpoveď užívateľky CBD, ktorá registrovala zlepšený spánok a pokojnejšie reakcie
na okolnosti, ktoré ju bežne sužovali. „Hoci
som počas noci nebola úplne bez stresu, po
týždni užívania CBD oleja – približne šesť až
osem kvapiek dvakrát denne – úzkosť opadla
a cítila som sa uvoľnenejšie.“
Nájsť optimálnu dávku, ktorá uvoľní telo
a myseľ, je individuálne a mnohokrát to vyžaduje experimentovanie. Do určitej miery
si ho možno dovoliť, keďže CBD je prírodná
substancia s malým množstvom vedľajších
účinkov. Pokiaľ máte s CBD olejom málo skúseností, začnite s nižšou dávkou, postupne ju
zvyšujte, kým nenájdete tú správnu. » red.
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5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

www.cbdexpert.sk
Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé
podmienky

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne
aj na predajni.

33-0072

Buchot srdca, stuhnuté svaly, tlak na hrudi.
Stav, kedy telo zostáva paralyzované a realita
je skreslená, pretože namiesto celostnej perspektívy vnímame len jej útržky. Konštruktívne myslenie sa mení na unáhlené, mnohokrát
dochádza k úplnému zahmleniu mysle. Aj
takto sa prejavuje úzkosť alebo anxieta, ktorou podľa Svetovej zdravotníckej organizácie
na svete trpí aspoň jedna osoba z trinástich.
Na Slovensku sa v roku 2017 na úzkostnú poruchu liečilo až 60 000 ľudí.

CBDexpert

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

MALACKO

SBS GUARDING s. r. o.

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• VODIČ "B", "T" - 3,58 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie
do výšky 1,85 €/hod. brutto
• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
do výšky 2,10 €/hod. brutto

príjme strážnikov na prevádzky

• RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné
ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto

Nástup ihneď.

32-0134

10 € brutto/h, dôchodca vítaný, 0905 651 450

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV
ASISTENT PREVÁDZKARA

Plat 3,60 EUR/h brutto
Tel.: 0904 646 300

POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE

16-0192

• mzda: 739 € + 250 € variabilná zložka

KRAJČÍRKA
Náplň práce:
- šitie rôznych textilných výrobkov (vlajky,
obrusy, dresy, ....)

• mzda: 580 € + 180 € variabilná zložka

Ponúkame:
- stabilné miesto | príspevok na dopravu |
dochádzkový bonus
- 800€/mesiac brutto + variabilná zložka

REALIZÁTOR CATERINGOV

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

• živnostník - odmena: 1400 €

v Stupave

• Flexibilná pracovná doba
• Kvalitné zaškolenie
36-0002

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

hľadá
do svojho tímu

1-zmenná prevádzka v Gajaroch

Kontakt: adam.pernecky@papagrill.sk

MA21-37 strana -
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životopis prosíme zaslať na: praca@texprint.sk
prípadne tel.: 0905/69 33 69

10-0161

ČAŠNÍČKU

16-0193

Ponúkam prácu pre zámočníka s praxou

(aj vitálna dôchodkyňa)

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

75-90

PRÁCE

Kaviareň Juh
Poliklinika hľadá

0905 859 679

36-0002

PONUKA

BRIGÁDA V BA IHNEĎ
- príprava objednávok v e-shope BA ►4,20 € (brutto) muži + ženy
- pomocné práce v logistike BA ►4,10 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni BA ►3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
- manipulačné práce v sklade BA ► 5,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
Nutný preukaz na VZV a potravinársky preukaz

+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok
BEZ UBYTOVANIA
NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

10-0167

Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

BILLA Malacky Mzda: 3,58 €/h. brutto
Kaufland Malacky Mzda: 4,247 €/h. brutto
94-0102

Letná údržba ciest a komunikácií v Bratislave
0948 / 916 727 , recepcia@aii.sk

11
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Stavbári
a lešenári pozor!

OPERÁTOR
VÝROBY

zôüôòúþðÔąĢóĂúþ
òôûþāþĝýĎÿāĎòðýðăĄāýĄĂĈ
òôĂăððñŭąðýøôĉðóðāüþ

- ubytovanie
zabezpečené

BRAVČOVÁ
Č Á A HOVÄDZIA
Ä
PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

ýðíxþóZWWWóþ\\WWüôĂðĝýô
ýð||þóY[WWóþ[YWW5ýôƈþ6

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA

17€ - 20€

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698
www.alukogroup.com/nabor

na 1 hod. podľa kvalifikácie.
94-0100

85_0532

0800 500 091

BRUTTO NA HODINU

PRÁCA VHODNÁ
AJ PRE PÁRY
20 dní platenej dovolenky,
preplácané sviatky

Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

www.eifelfleisch-mueller.de
karriere@eifel-fleisch.com

+421

944 995 400

85_0707

145 KČ/ NETTO HODINA

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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34-0002-1

HRADEC KRÁLOVE

+420 702 193 121
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